
Deelnemer-info Flevobokaal Masters 2013-2014 (versie 18-12-2013) 
 
 
Locatie: Flevonice, Biddinghuizen 
 
Organisatie: STG Dronten i.s.m. MSNL, KNSB en Flevonice 
 
Regelgeving: 
- Nationale wedstrijden onder auspiciën KNSB met toepassing van het nationaal wedstrijdreglement. 
- Deelname aan alle wedstrijden is niet verplicht. 
- Er zijn geen daggeldprijzen; alle deelnemers met punten worden opgenomen in de 
eindklassementen en komen in aanmerking voor de eindprijzen. 
- Deelname met eigen beennummer en transponder (beide verplicht op te geven bij inschrijving).  
 
Wedstrijdavonden: 7 januari, 14 januari, 11 februari 
 
Categorieën: 
- Dames 40+ : geboortedatum 30-06-1974 of eerder (>=DMA) 
- Heren 40+ : geboortedatum 30-06-1974 of eerder (>=HMA) 
- Heren 50+ : geboortedatum 30-06-1964 of eerder (>=HMC) 
- Heren 60+ : geboortedatum 30-06-1954 of eerder (>=HME) 
 
Deelnemen in een jongere leeftijdscategorie dan de eigen leeftijd is toegestaan (andersom niet). 
 
Programma: 
18.00 uur: H60+ (12 rondes = 30 km) 
19.00 uur: H50+ en D40+ (16 rondes = 40 km) 
20.30 uur: H40+ (18 rondes = 45 km) 
 
Puntentelling: 
De eerste 20 geklasseerden van elke categorie krijgen per wedstrijd respectievelijk 25.1, 21, 18, 17, 
…. 1 punten voor het klassement. 
 
Inschrijfgeld: 
€ 42,50 voor 3 wedstrijden samen of  € 17,50 per keer. 
 
Inschrijving en betaling: 
Alleen online via schaatsen.nl tot 19.00 uur 1 dag voor de wedstrijd (!). Denk om het opgeven van 
beennummer en transpondernummer. Dus geen inschrijving ter plekke! Wel dient dan zoals 
gewoonlijk nog de presentielijst getekend te worden (incl. eigen controle been- en 
transpondernummer). 
 
Prijzen: 

- 3 x bloemen voor elk van de 4 categorieën per avond (4 x 3) 
- 3 sierprijzen voor elk van de 4 eindklassementen (4 x 3) 
- eindprijzenschema voor elk van de 4 eindklassementen (1e 75; 2e 50; 3e 25; 4e 15; 5e 10 

euro). 
 
Afgelasting: 
Bij noodzakelijke afgelasting zal er na overleg tussen alle betrokken partijen naar een passende 
oplossing worden gezocht. 
 


